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انًشسٕو انتششٚع ٙسقى /52 /

رئيس الجمهورية
تُاء عهٗ أدكاو انذستٕس

ٚشسى ياٚه: ٙ
مادة -1

مادة-2
مادة -3
مادة-4

ٚقظذ تانتعاتٛشاٜتٛح ف ٙيجال تطثٛق أدكاو ْزا انًشسٕو انتششٚع ٙانًعُٗ انٕاسد إنــٗ جاَة
كم يُٓا :
انٕصاسج ٔ :صاسجانُقم.
انٕصٚشٔ :صٚشانُقم .
انًذٚشٚح  :انًذٚشٚح انعايح نهًٕاَئ ( اإلداسج انثذشٚح انًختظح ) .
انًذٚش :يذٚشعاو انًذٚشٚح انعايح نهًٕاَئ.
دفتش انثذاس ٔ :ثٛقح تًُخ نهثذاس انعايم عهٗ يتٍ انسفٍ انت ٙتتعذٖ ف ٙإتذاس ْا انً ٛاِ اإلقهٛ ًٛح ان سٕسٚح
تذٌٔ عهٗ طفذاتّ تٛاَاتّ انشخظٛح ٔانًُٓٛح ٔخذياتّ انثذشٚح .
انت زكشج انثذشٚح ٔ :ثٛقح ت ًُخ نهث ذاس انعا يم ع هٗ يتٍ ان سفٍ ان ت ٙالتت عذٖ ف ٙإتذاس ْا انً ٛاِ اإلقهٛ ًٛح
انسٕسٚح تذٌٔ عهٗ طفذاتٓا تٛاَاتّ انشخظٛح ٔانًُٓٛح ٔخذياتّ انثذشٚح .
شٓادج انخذياخ انثذشٚح ٔ :ثٛقح تًُذٓا انًذٚشٚح نهثذاس تث ٍٛخذياتّ انثذشٚح انتَ ٙفزْا عهٗ يتٍ انسفٍ .
الٚجٕص نًٍ ٚتًتعٌٕ تانجُسٛح انعشتٛح انسٕسٚح أٔ يٍ ف ٙدكً ٓى أٌ ٚقٕ يٕا تأ٘ ع ًم ع هٗ يتٍ ان سفٍ
انت ٙتثذش خاسج انًٛاِ اإلقهًٛٛح انسٕسٚح إال تعذ انذ ظٕل ع هٗ دف تش انث ذاسيٍ انًذٚش ٚح  ٚٔ ،ستثُٗ يٍ
رنك يٍ ٚعًهٌٕ عهٗ يتٍ انسفٍ انذشتٛح .
الٚجٕص أل٘ شخض أٌ ٚقٕو تأ٘ عًم عهٗ يتٍ ان سفٍ ان ت ٙتث ذش دا خم انً ٛاِ اإلقهٛ ًٛح ان سٕسٚح إالت عذ
انذظٕل عهٗ انتزكشج انثذشٚح يٍ انًذٚشٚح .
ٚظذس انٕصٚشقشاسا ٚذذد ف ّٛششٔط انًُخ ٔانتجذٚذ ٔيذج سشٚاٌ ٔداالخ انسذة ٔاإلنغاء ٔان شكم نذفتش
انثذاس ٔانتزكشج انثذشٚح ٔ شٓادج ان خذياخ انثذش ٚح نهث ذاسج ان عشب ان سٕس ٍٛٚأٔ يٍ ف ٙدكً ٓى تذ سة
ياتقتض ّٛاالتفاقٛاخ انثذشٚح انذٔنٛح انتُٚ ٙضى إنٓٛا انقطش .

مادة -5انثذاس ٔانتزكشج انثذشٚح ٔشٓادج انخذياخ انثذشٚح عهٗ انشكم اٜت: ٙ
دفتش انثذاس 0211 :ل.س

انتزكشج انثذشٚح 011:ل.س
شٓادج انخذياخ انثذشٚح 511 :ل.س
مادة ٚ -6جٕص تقشاس يٍ يجهس انٕصساء ت ُا ًء ع هٗ اق تشاح ٔص ٚش٘ انُ قم ٔانًان ٛح ت عذٚم انش سٕو انًُ ظٕص
عهٓٛا ف ٙانًادج انساتقح .
مادة  -7يع عذو اإلخالل تاٚح عقٕتح أشذ تُض عهٓٛا انقٕاَ ٍٛانُا فزج ٚ ،عا قة تانذثس ثال ثح أ شٓش ع هٗ األكثش
ٔتغشايح يٍ  /51111/دتٗ  / 01111/نٛشج سٕسٚح أٔ تإدذٖ ْات ٍٛانع قٕتت ٍٛكم يٍ  ٚخانف أد كاو
انًادت /0/ٔ /5/ ٍٛيٍ ْزا انًشسٕو انتششٚع. ٙ
مادة ٚ -8ه غٗ ان قإٌَ س قى  /05/ن عاو  0690ن خاص ت جٕاص ان سفش انث ذش٘ ٔ ،جً ٛع األد كاو انًخان فح ن ٓزا
انًشسٕو انتششٚع. ٙ
ً
مادة ُٚ -9شش ْزا انًشسٕو انششٚع ٙف ٙانجشٚذج انشسًٛح ٚٔ ،عتثش َافزا تعذ ثالثح أشٓش يٍ تاسٚخ طذٔسِ .
دمشق في 12///2/12هجري الموافق لـ  0///1525ميالدي
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